
Matematyka 

Obowiązuje pełne rozwiązanie zadań! 

18.05.2020 

Temat: Działania na potęgach cd. 

Zadania do wykonania w zeszycie 7, 9, 13/235 i ćwiczenia ze strony 56. 

Dla chętnych ćwiczenia 1, 2/55. 

19.05.2020 

Temat: Notacja wykładnicza. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=VfR5h-MZdoI&feature=youtu.be 

Zapisz w zeszycie definicję notacji wykładniczej ze strony 241. 

Zadania do wykonania 1, 2, 3/238 i ćwiczenia ze strony 57. 

Dla chętnych zadania 4, 5, 6/239. 

Proszę o przesłanie pracy domowej na adres mailowy: 
aprylinska.matematyka@gmail.com 

Zdjęcie rozwiązania w ćwiczeniach strony 56 i 57. 

obowiązuje pełne rozwiązanie zadań do 22.05.2020 r. 

Proszę podać imię, nazwisko, klasę i numer w dzienniku. 

21.05.2020 

Temat: Notacja wykładnicza cd. 

Zadania do zeszytu 1, 2, 3, 4/242 i ćwiczenia strona 58 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VfR5h-MZdoI&feature=youtu.be


22.05.2020 

Temat: Pierwiastki. 

Obejrzyj filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=R0-DnwB765U&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=frYSLiq0g6c 

Zadania do wykonania w zeszycie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/248 

 

Biologia  

Temat: Ucho – narząd słuchu i równowagi 18.05.2020 

Podręcznik strona 200 – 202 i strona 207 

https://epodreczniki.pl/a/ucho---narzad-sluchu-i-rownowagi/D19FNnBQ3 

Notatka do zeszytu 

1. Budowa ucha: 

A.   Ucho zewnętrzne : 

·        Małżowina uszna – skupia fale dźwiękowe 

·        Przewód słuchowy zewnętrzny – przekazuje fale dźwiękowe na 
błonę bębenkową 

·        Błona bębenkowa – przekazuje drgania mechanicznego ucha 
środkowego 

B.   Ucho środkowe: 

·        Kosteczki słuchowe – młoteczek, kowadełko, strzemiączko – 
wzmacniają drgania mechaniczne, przekazanie ich do ucha 
wewnętrznego 

https://www.youtube.com/watch?v=R0-DnwB765U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=frYSLiq0g6c
https://epodreczniki.pl/a/ucho---narzad-sluchu-i-rownowagi/D19FNnBQ3


·        Trąbka słuchowa – wyrównywanie ciśnienia po obu stronach 
błony bębenkowej i zabezpieczania ucha środkowego przed 
skutkami zbyt silnych fal dźwiękowych 

C.   Ucho wewnętrzne : 

·        Przedsionek – odbiera drgania mechaniczne i wzbudza drgania 
cząsteczek w cieczy 

·        Ślimak  wypełniony jest cieczą – odbiera drgania cieczy, 
wzbudza impuls nerwowy, który nerwem słuchowym biegnie 
do ośrodka słuchu 

·        Trzy kanały półkoliste – narząd równowagi !!! 

2.     Proces słyszenia: 

A.   Fale dźwiękowe wyłapane przez małżowinę  przechodzą przez 
przewód słuchowy docierają do błony bębenkowej 

B.   Błona bębenkowa pod wpływem fal dźwiękowych zaczyna drgać. 
Drgania te są wzmacniane przez kosteczki słuchowe i przeniesione 
do okienka ślimaka. Płyn znajdujący się w ślimaku zostaje 
wprowadzony w ruch  

C.   Ruch płynu w ślimaku podrażnia zakończenia nerwu słuchowego, 
powstaje impuls nerwowy, który nerwem słuchowym dociera do 
mózgu. 

D.   Mózg przetwarza otrzymane informacje i człowiek może odróżnić 
wysokość, barwę  i natężenie dźwięku 

3.     Ślimak jest właściwym narządem słuchu,  a kanały półkoliste to narząd 
równowagi !!!! 

4.     Kanały półkoliste to zespół trzech łukowato wygiętych kanałów , 
położonych w trzech prostopadłych do siebie płaszczyznach. Wypełnione są 
płynem i wyścielone orzęsionym nabłonkiem zmysłowym. Ruch głowy 



przesuwa płyn , rzęski wprowadzone są w ruch i powstaje impuls nerwowy, 
który dociera do ośrodka równowagi w mózgu. 

5.     Natężenie dźwięku mierzymy w decybelach( dB ) 

- Najlepiej odbierane są dźwięki w zakresie 20 – 80 dB 

- dźwięki dochodzące do 100 dB odbierane są jako męczący hałas. 

Częsty lub długotrwały hałas prowadzi do upośledzenia słuchu 

Temat: Zmysły powonienia, smaku i dotyku  20.05.2020 

Podręcznik strona 208 – 210 

https://epodreczniki.pl/a/wech-smak-dotyk/DHTWGaxHD 

 Notatka do zeszytu: 

 1. Chemoreceptory -  to narządy zmysłu wrażliwe na bodźce chemiczne. 
Są nimi receptory smaku i węchu 

2. Zmysł smaku: 

A.   Słodki 

B.   Słony 

C.   Gorzki 

D.   Kwaśny 

E. Umami 

3. Na powierzchni języka znajdują się   liczne brodawki w których są 
kubki smakowe, odbierają one tylko jeden  smak. 

4. Zmysł powonienia: W górnej części jamy nosowej znajduje się 
okolica węchowa W niej są umieszczone chemoreceptory. 

Substancje zapachowe  by mogły być rozpoznawane, muszą się 
rozpuszczać w śluzie pokrywającym powierzchnię komórek nabłonka 

https://epodreczniki.pl/a/wech-smak-dotyk/DHTWGaxHD


węchowego. Po połączeniu się substancji zapachowej z komórką 
receptorową powstaje impuls nerwowy, który dociera do mózgu. 

5. Adaptacja węchu polega na przyzwyczajaniu się węchu do 
danego zapachu, w związku z czym ten zapach przestaje być 
rozpoznawany. 

6. Zmysł dotyku składa się z tysięcy receptorów znajdujących się w 
skórze. W skórze są  również termoreceptory regulujące na ciepło 

i zimno. 

Praca domowa. 

Naucz się o narządach zmysłu ( budowa i funkcja) 

   INFORMATYKA GR. CHŁOPCÓW 

18 maja 2020 

Temat: Programowanie i techniki algorytmiczne (str. 108-116) 

1. Przeczytaj cały temat z podręcznika.  
  

2. Przećwicz samodzielnie ćwiczenia i zadania.  
  

3. Nie wysyłaj żadnych plików. 

INFORMATYKA GR. DZIEWCZĄT 

 

Temat: Arkusz kalkulacyjny czyli kalkulacje.                                             19.05.2020 

1. Przeczytaj pkt.1/180 

2. Wykonaj ćw. 1/180 (skorzystaj z plików ćwiczeniowych ze strony 
https://dlaucznia.migra.pl/) 

3. Wykonaj zadanie1/186  (skorzystaj z plików ćwiczeniowych ze strony 
https://dlaucznia.migra.pl/) 

4. Nie wysyłamy z tych zajęć prac. 

https://dlaucznia.migra.pl/
https://dlaucznia.migra.pl/
https://dlaucznia.migra.pl/
https://dlaucznia.migra.pl/


UWAGA 

Kto jeszcze nie przysłał mi poprzednich zadań  to czekam na nie do 22.05.2020. Jeśli się 
nie wywiążecie stawiam oceny niedostateczne.  

CHEMIA  

Pracę domową z poprzedniego tygodnia proszę aby mi przesłał najpóźniej do wtorku 19 maja 
do godz.20 nr 6 i 16 

Temat : Bilansowanie równań reakcji chemicznych  (dwie godziny lekcyjne) 

Bilansowanie równania to nic innego jak doprowadzenie do tego aby liczba atomów 
danego pierwiastka po lewej i prawej stronie równania reakcji chemicznej była taka sama 

Przypomnijmy sobie ile atomów i jakich kryje się w następujących zapisach: 

4Al2S3 – 8 (bo 4·2) atomów glinu i 12 (bo 4·3) atomów siarki 

3Cl2 – 6 atomów chloru 

Teraz przypominamy sobie dalej Jak nazywa się 4 stojąca przed związkiem ? 

-To współczynnik stechiometryczny 

A jak nazywają się liczby stojące za pierwiastkami (za Al stoi 2 a za S stoi 3 )? 

-To są indeksy stechiometryczne 

Bilansowanie równania reakcji przedstawia przykład 32 i,33,34 i 35 ( przeanalizuj tylko krok 2.) 
w podręczniku str. 144- 147 

1.       Spróbujmy teraz zbilansować inne przykłady w podany w podręczniku sposób 

  

B            +        C →             BC4 

Sprawdzamy ile atomów boru 

 jest w  reakcji   1at 1at (zgadza się) 

Sprawdzamy ile atomów węgla 

Jest w reakcji   1at 4at    (nie zgadza się ) 

Jeśli nie zgadza się liczba atomów wówczas musimy pomnożyć liczbę atomów węgla po lewej 
stronie przez 4 aby po obu stronach równania było tyle samo atomów 



B            +        4C →             BC4 

Sprawdzamy ile atomów boru 

 jest w  reakcji   1at 1at (zgadza się) 

Sprawdzamy ile atomów węgla 

jest w reakcji   4at 4at    (zgadza się ) 

równanie reakcji zostało dobrze zbilansowane 

Zad 1. Zbilansuj następujące równania (jeśli radzisz sobie nie musisz pisać tego wyjaśnienia a 
jedynie wstawić odpowiednie współczynniki stechiometryczne ) 

a)  Sb       + S → Sb2S3 

b)  Fe  +     O2   →         Fe3O4 

c) Cu       +          S → Cu2S 

d) Na +         Cl2   → NaCl 

2.       Teraz przykład innej reakcji : 

Cl2 O →       Cl2 +    O2 

Sprawdzamy ile atomów chloru 

 jest w reakcji   2at         2at (zgadza się) 

Sprawdzamy ile atomów tlenu 

jest w reakcji  1at  2at    (nie zgadza się ) 

Jeśli nie zgadza się liczba atomów wówczas musimy pomnożyć liczbę atomów tlenu po lewej 
stronie przez 2 aby po obu stronach równania było ich tyle samo 

2Cl2 O →       Cl2 +    O2 

Sprawdzamy ile atomów chloru 

 jest w reakcji   4at 2at (nie zgadza się) 

Sprawdzamy ile atomów tlenu 

jest w reakcji  2at  2at    ( zgadza się ) 

Teraz nie zgadza się liczba atomów chloru więc przed cząsteczką Cl2 musimy postawić 2 (bo 
2*2=4) 



I sprawdzamy: 

2Cl2 O →       2Cl2 +    O2 

Sprawdzamy ile atomów chloru 

 jest w reakcji   4at           4at (zgadza się) 

Sprawdzamy ile atomów tlenu 

jest w reakcji  2at  2at    ( zgadza się ) 

równanie reakcji zostało dobrze zbilansowane 

3.       Czas na kolejny przykład 

Au2O3 →   Au   +  O2 

Sprawdzamy ile atomów tlenu 

jest w reakcji  3at              2at    ( nie zgadza się ) 

W takim przypadku musimy dążyć do tego aby ilość atomów tlenu po obu stronach równania 
była najmniejszą wspólną wielokrotnością 2 i 3 czyli to będzie w tym przypadku liczba 6 bo 2*3 

Wstawiamy więc przed  Au2O3  liczbę 2 a przed    O2 liczbę 3 i mamy 

2Au2O3 → Au   +  3 O2 

Sprawdzamy ile atomów tlenu 

jest w reakcji  6at    6at    (zgadza się ) 

Sprawdzamy ile atomów złota 

 jest w reakcji   2*2=4 at  1at (nie zgadza się) 

Dlatego przed Au musimy postawić 4 

2Au2O3 →  4 Au   +  3 O2 

Sprawdzamy ile atomów złota 

 jest w reakcji        2*2=4 at   4at       ( zgadza się) 

  

Zad. 2 Zbilansuj równania reakcji chemicznych 

Al. +   O2   →  Al2O3 



N2   +   H2  →         NH3 

N2  + O2   → N2O5 

H2O →     H2   + O2 

4.       Teraz omówię reakcje, w której występują więcej niż dwa pierwiastki 

Fe2O3  +   H2   → Fe + H2O 

Sprawdzamy ile jest atomów żelaza 2at 1at  

  (nie zgadza się należy wstawić przed Fe 2 ) 

Fe2O3  +   H2   →  2 Fe + H2O 

Sprawdzamy ile jest atomów tlenu            3at 1at  

  (nie zgadza się należy wstawić przed H2O 3 ) 

  

Fe2O3  +   H2   →  2 Fe + 3 H2O 

Sprawdzamy ile jest atomów wodoru                      2at 6at 
(bo 3*2)  

  (nie zgadza się należy wstawić przed H2  3 ) 

Końcowa postać równania:                    Fe2O3  +  3H2   →  2 Fe + 3 H2O 

Zad. 2 Zbilansuj równania reakcji chemicznych 

Al. +  H2S  → Al2S3   +  H2 

Pb3O4   +  H2   →   Pb +   H2O 

Cu2O + C    →   Cu +  CO2 

CrO3 + C   → Cr +   CO2 

Na koniec jeszcze dla utrwalenia polecam filmik : 
https://chemiadlaopornych.pl/szkola-podstawowa/bilansowanie-rownan-reakcji-chemicznych/ 

RELIGIA 18 - 22 maja 

Temat: Dziękujemy Ci, Janie Pawle II 

https://chemiadlaopornych.pl/szkola-podstawowa/bilansowanie-rownan-reakcji-chemicznych/
https://chemiadlaopornych.pl/szkola-podstawowa/bilansowanie-rownan-reakcji-chemicznych/


      Korzystając z wszystkich dostępnych źródeł ( książki, czasopisma, filmy, opowieści Dziadków i 
Rodziców, TVP, Internet) przypomnij sobie postać i nauczanie Jana Pawła II. Wklej do zeszytu 
ilustrację/obrazek przedstawiający Świętego Papieża i dokończ tekst: Dziękuję Ci, Janie Pawle II… 

 

Temat: Jezus postacią historyczną 

   Proszę przeczytać rozdz. 26 ( str. 68 - 69) Notatka do zeszytu; 

O osobie Jezusa z Nazaretu wspominają także autorzy, którzy nie byli chrześcijanami: 

- Józef Flawiusz - kapłan i historyk żydowski 
- Korneliusz Tacyt - rzymski historyk 
- Pliniusz Młodszy - wielkorządca Bitynii 
- Swetoniusz - sekretarz cesarza Hadriana 

Powtarzajcie sobie Skład Apostolski oraz modlitwę przed i po nauce do Ducha Świętego! Zanosi się 
na to, że będziecie mieli okazję wyrecytować mi je pięknie :-) 

Język niemiecki 

Proszę o przysłanie w tym tygodniu zaległych prac! 

Grupa: chłopcy Data: 20.05.2020 

Thema: Das Wetter – Übungen. 

1. Wejdź na stronę : 

https://view.genial.ly/5e996e4c8a1e5e0e2064762e/interactive-image-jahreszeiten-und-mo
nate 

i wykonaj wszystkie polecenia (dzięki temu powtórzysz wymowę nazw miesięcy i pór roku i 
utrwalisz nowe słownictwo) 

  

2. Podkreśl właściwy początek zdania. Zdania zapisz w zeszycie. 

A. Im Sommer / Im Winter kann man Ski fahren. 

B. Im Sommer / Im Winter kann man in der Sonne liegen. 

C. Im Sommer / Im Winter kann man schwimmen. 

https://view.genial.ly/5e996e4c8a1e5e0e2064762e/interactive-image-jahreszeiten-und-monate
https://view.genial.ly/5e996e4c8a1e5e0e2064762e/interactive-image-jahreszeiten-und-monate


D. Im Sommer / Im Winter kann man surfen. 

E. Im Sommer / Im Winter kann man Eishockey spielen. 

*************************************************** 

Grupa: dziewczynki Data: 20.05.2020 

Grupa: chłopcy Data: 22.05.2020 

Thema: Frühling – die schönste Jahreszeit. 

1. W ramach powtórzenia i utrwalenia słownictwa dotyczącego pór roku wykonaj ćwiczenia 
na stronie: 

a) https://learningapps.org/6232628 

b) https://learningapps.org/5981576 

c) https://learningapps.org/6114782 

2. Zapisz w zeszycie nowe słownictwo z ćw. 1/ 125. Znajdź polskie tłumaczenia tych 
wyrazów i naucz się ich na pamięć. 

3. Wykonaj ćw.2/125 (Uzupełnij tekst wyrazami z zadania 1. i napisz go w zeszycie) 

4. Wykonaj ćw. 4/125 (Opisz w zeszycie swoją ulubioną porę roku według wzoru podanego 
w ćwiczeniu) 

  

 *************************************************** 

Grupa: dziewczynki Data: 21.05.2020 

Thema: Heute ist der vierte Juni. 

1) Zapisz w zeszycie notatkę: 

Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie: der/die/das Wievielte? (Który/ która /które 
z kolei?) 

Tworzy je się według następującej zasady: 

a) od 1. do 19. 

https://learningapps.org/6232628
https://learningapps.org/5981576
https://learningapps.org/6114782


Do liczebnika głównego dodajemy końcówkę -te. 

  

LICZEBNIK GŁÓWNY + TE 

Przykłady: 

  Liczebnik główny Liczebnik porządkowy 

2 zwei zweite 

10 zehn zehnte 

15 fünfzehn fünfzehnte 

19 neunzehn neunzehnte 

  

WYJĄTKI: 

erste – 1. pierwszy 

dritte – 3. trzeci 

siebte – 7. siódmy 

achte  - 8. ósmy 

b) od 20. 

Do liczebnika głównego dodajemy końcówkę -ste. 

LICZEBNIK GŁÓWNY + STE 

Przykłady: 

  Liczebnik główny Liczebnik porządkowy 

20 zwanzig zwanzigste 

34 vierunddreiβig vierunddreiβigste 

51 einundfünfzig einundfünfzigste 

87 siebenundachtzig siebenundachtzigste 



  

Liczebnik porządkowy występuje zawsze po rodzajniku określonym: 

DER + LICZEBNIK PORZĄDKOWY + RZECZOWNIK 

DIE + LICZEBNIK PORZĄDKOWY + RZECZOWNIK 

DAS + LICZEBNIK PORZĄDKOWY + RZECZOWNIK 

np. der vierte  Juni (czwarty czerwca) 

 die erste Schülerin – pierwsza uczennica 

 das vierte Buch – czwarta książka 

  

Liczebników porządkowych używa się m.in. do oznaczenia dnia miesiąca. 

Der Wievielte ist heute? (który dzisiaj jest?) 

Heute ist der der einundzwanzigste Mai. (dzisiaj jest dwudziesty pierwszy maja) 

  

Odpowiadając na pytanie wann? (kiedy?) lub am Wievielten? (którego?) stosujemy          
następującą konstrukcję: 

am + liczebnik porządkowy z końcówką -n + nazwa miesiąca 

np. am ersten Mai (pierwszego maja) 

Am Wievielten hast du Geburtstag? (Którego masz urodziny?) 

Wann hast du Geburtstag? (Kiedy masz urodziny?) 

Ich habe Geburtstag am zweiten Dezember.(Ja mam urodziny drugiego grudnia) 

  

UWAGA: Po liczebnikach porządkowych zapisywanych cyframi ZAWSZE stawiamy        
kropkę, np.: 

● der 22. April – Heute ist der 22. April. (Dziś jest 22 kwietnia) 



● am 12. Dezember – Ich habe Geburtstag am 12. Dezember. (Mam urodziny 12 

grudnia). 

2)      Obejrzyj film gramatyczny na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=VvLCFjmY4ZY 

3) Wykonaj pisemnie ćw. 2/ 124 (Napisz w zeszycie zdania z liczebnikami porządkowymi.) 

 
PLASTYKA 

Temat: Nowe wymiary malarstwa. 

Przeczytajcie proszę rozdział w książce do plastyki od strony 54 – 57. 

Następnie zapiszcie w zeszycie najważniejsze, waszym zdaniem, informacje. 

 

Pamiętajcie o zaległych pracach. Wysyłajcie je na adres: purgalkas@gmail.com 

Pozdrawiam :) 

Geografia  

ZMIANA ADRESU Email: Bardzo proszę, wszystkie prace, które zadam odsyłać na adres: 

geografia.wajszczyk@interia.pl 

T. Rozwój dużych miast, a zmiany w strefach podmiejskich 

Zapiszcie temat w zeszycie. Pod tematem jako notakę przepiszcie To najważniejsze z zeszytu 
ćwiczeń na str. 109. 

Obejrzyjcie filmik na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=oi0mc20ENUM&list=PLXyouLYP7pWT8XrHhrBxn7e
LRWUvTsSMt&index=2 

Następnie zróbcie ćw. 1- 3 str. 108 w zeszytach ćwiczeń. Pozdrawiam serdecznie 

 

T. Migracje, a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich 

https://www.youtube.com/watch?v=VvLCFjmY4ZY
mailto:geografia.wajszczyk@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=oi0mc20ENUM&list=PLXyouLYP7pWT8XrHhrBxn7eLRWUvTsSMt&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=oi0mc20ENUM&list=PLXyouLYP7pWT8XrHhrBxn7eLRWUvTsSMt&index=2


Zapiszcie temat w zeszycie, następnie obejrzyjcie film 

https://www.youtube.com/watch?v=oi0mc20ENUM&list=PLXyouLYP7pWT8XrHhr
Bxn7eLRWUvTsSMt&index=3&t=0s 

Następnie zróbcie ćw. 1- 3 str. 110 w zeszytach ćwiczeń. Pozdrawiam serdecznie 

 

Ważna informacja - czytajcie na bieżąco tematy, ponieważ planuję Wam zrobić 
test online. Na zrobienie testu będziecie mieli określoną ilość czasu i raczej nie 
zdążycie znaleźć odpowiednich informacji w książce. Link do testu i wszystkie 
niezbędne informacje pojawią się następnym tygodniu. 

 

Muzyka 

19.05.2020 

Temat: Nietypowe instrumenty perkusyjne 

1. Oglądaliśmy już maszynę do pisania grającą wraz z orkiestrą symfoniczną. Dziś 
drugi utwór tego samego kompozytora. Waszym zadaniem jest go sobie 
obejrzeć (o tu!) 
  

2. Druga rzecz do obejrzenia to kolejny ciekawy instrument francuskiego konstruktora o 
imieniu Wintergatan – może mieliście już okazje obejrzeć jego Marble machine :). 
Teraz troszkę nowocześniejsza wersja podobnego instrumentu (filmik). 
  

3. Trzecie zadanie jest zupełnie dowolne, jednak warto na pewno obejrzeć. Może ktoś 
będzie chciał wykonać dla siebie lub do pracowni muzycznej instrument – 
Zaklinacz deszczu. Do jego wykonania będzie jednak prawdopodobnie potrzebna 
pomoc Opiekuna. Zachęcam do obejrzenia. (film 1, film 2) 
Proszę poświęcić również na nadrobienie zaległości z lekcji poprzednich. Część osób 
wysyła mi regularnie efekty swojej pracy (gra na instrumencie, śpiew piosenek, 
notatki) a część nie odezwała się do tej pory ani razu. 

Efektami Waszej pracy możecie się ze mną dzielić wysyłając e-mail – 
winiarskisp3piotrkow@gmail.com podając w tytule wiadomości imię i nazwisko oraz 
klasę. :) 

Język polski 

wt. 19 V - T: Przecinek, kropka, myślnik, wykrzyknik; wejść na stronę internetową 
epodręczniki.pl; odszukać ikonkę z tematem lekcji; przeczytać wiadomości; wykonać 
ćwiczenia 

https://www.youtube.com/watch?v=oi0mc20ENUM&list=PLXyouLYP7pWT8XrHhrBxn7eLRWUvTsSMt&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=oi0mc20ENUM&list=PLXyouLYP7pWT8XrHhrBxn7eLRWUvTsSMt&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=4QnPNleGIgE
https://www.youtube.com/watch?v=4QnPNleGIgE
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=m1F7Vl2szd4
https://www.youtube.com/watch?v=NkFGy2kgNXs
https://www.youtube.com/watch?v=NkFGy2kgNXs
https://www.youtube.com/watch?v=xIUNHJDonAY
https://www.youtube.com/watch?v=xIUNHJDonAY


śr. 20 V - T: Pojedyncze czy złożone - bez problemu określone; wejść na stronę internetową 
epodręczniki.pl; odszukać ikonkę z tematem lekcji; przeczytać wiadomości; wykonać 
ćwiczenia; przed wykonaniem ćwiczeń na str. internetowej przypomnieć sobie wiadomości z 
podr. str. 192-197 

śr. 20 V - T: Pojedyncze czy złożone - bez problemu określone c.d. 

czw. 21 V - T: Mówienie o mówieniu; wejść na stronę internetową epodręczniki.pl; odszukać 
ikonkę z tematem lekcji; przeczytać wiadomości; wykonać ćwiczenia; przed wykonaniem 
ćwiczeń na str. internetowej przypomnieć sobie wiadomości o mowie zależnej i niezależnej z 
podr. str. 235 

pt. 22 V - T: W świecie mężczyzn (dla chłopców), W świecie kobiet (dla dziewcząt); wejść 
na stronę internetową epodręczniki.pl; odszukać ikonkę z tematem lekcji; wykonać ćwiczenia 

 
HISTORIA 

 
19.05.2020 

Temat: Świat na drodze ku wojnie 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Do zeszytu wpisz notatkę.  

1. Po przejęciu władzy Hitler rozpoczął przygotowania do wojny. Niemcy łamały           
postanowienia traktatu wersalskiego. Zwiększono produkcję zbrojeniową, przywrócono       
powszechną służbę wojskową, rozpoczęto rozbudowę sił zbrojnych – Wehrmachtu, sił          
powietrznych – Luftwaffe oraz floty wojennej – Kriegsmarine. Hitler zawarł sojusz z            
Włochami i Japonią skierowany przeciwko ZSRS. 

2. W 1936 roku wybuchła wojna w Hiszpanii. Lewicowy front ludowy uzyskał poparcie             
ZSRS, a stojącego na czele zbuntowanych wojsk generała Francisco Franco wspierali           
Niemcy i Włosi. Konflikt zakończył się zwycięstwem sił prawicowych, które w marcu 1939             
roku zajęły Madryt. 

3. W marcu 1938 roku nastąpił Anschluss Austrii. Wojska niemieckie wkroczyły na tereny             
Austrii i przyłączyły je do III Rzeszy. 

4. We wrześniu 1938 roku na konferencji w Monachium premierzy Francji i Wielkiej             
Brytanii oraz przywódcy Niemiec (Hitler) i Włoch (Mussolini) zdecydowali o włączeniu           
części Czechosłowacji do Niemiec. 

5. Po 1918 roku Japonia rozbudowywała swoją armię. Od lat 30. XX wieku prowadziła              
ekspansję na Dalekim Wschodzie, a celem jej ataku stały się Chiny. 

  



21.05.2020 

Temat: Podsumowanie rozdziału VI 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku zawartą w podsumowaniu rozdział VI 

Uzupełnij tekst. Brakujące wyrazy wpisz innym kolorem lub podkreśl. 
1. Nowy porządek powojenny został wprowadzony ………… …………. podpisanym 28         

czerwca ….. roku. 
2. W 1933 roku …………. został kanclerzem Niemiec. 
3. Podczas „nocy kryształowej” w listopadzie 1938 roku doszło do brutalnych          

prześladowań …….. 
4. Po śmierci ……... Przywódcą ZSRS został ……… 
5. 30 grudnia 1922 w Moskwie zdecydowano o utworzeniu …… 
6. W latach 1932-1933 na …..… komuniści wywołali klęskę głodu. 
7. W 1938 roku nastąpił Anschluss ……… 
8. We wrześniu 1938 roku na konferencji w Monachium zdecydowano o włączeniu           

części ……….. do Niemiec. 
  

Wpisz do zeszytu w kolejności chronologicznej daty i związane z nimi wydarzenia z             
osi czasu w podręczniku str. 214 – 215 (polityka, gospodarka, społeczeństwo, kultura). 
Proszę nie przesyłać zadań. 

Proszę o kontakt uczniów, którzy nie otrzymali informacji o ocenie za pracę domową, plakat,              
prezentację. Jeśli ktoś oddał pracę dodatkową przed okresem zawieszenia zajęć w szkole, a             
nie otrzymał oceny również proszę o kontakt. E-mail: agnieszka.anna@poczta.onet.pl  

Język angielski A. Wypych 

UWAGA: Nagrania w formacie MP3 dostępne na www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

18.05.2020 T: Talking about a film. 

● Otwórz podręcznik na stronie 81 i zapoznaj się z poleceniem ćwiczenia 1. 

Należy wysłuchać dialogu i odpowiedzieć na pytanie: Co Ruby podobało się w 

filmie? Odpowiedź napisz w małej ćwiczeniówce. 

● Popatrz na dialog z ćwiczenia 1 i wzorując się na nim, napisz własny dialog 

(zmieniając tylko słowa wyszczególnione na kolor niebieski z ćw.1). Możesz 

użyć słów z przykładów Student A i Student B. 

Pomocne słówka i wyrażenia: 

rubbish - słaby, do bani; śmieci 

http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


special effects - efekty specjalne 

amazing - niesamowity 

plot - fabuła 

terrible - straszny, okropny, beznadziejny 

script - scenariusz 

soundtrack - ścieżka dźwiękowa 

stunt - wyczyn kaskaderski 

action scenes - sceny akcji 

                       Naucz się słówek na pamięć. 

21.05.2020 T: Talking about a film - workbook practice. 

21.05.2020 T: Talking about a film - workbook practice. 

Otwórz ćwiczeniówkę na stronie 48 i wykonaj ćwiczenia: 

● Ćw.1 - Ułóż słowa w odpowiedniej kolejności tak, aby utworzyć zdania. W tym 

ćwiczeniu pomocny będzie dialog z podręcznika str. 81. 

● Ćw.2 - Wyobraź sobie, że właśnie obejrzałeś/aś z kolega/koleżanką nowy 

film. Napisz podobny dialog do dialogu z ćw. 1. 

22.05.2020 T: A film review. Recenzja filmowa 

UWAGA: Nagrania w formacie MP3 dostępne na www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

● Przeczytaj tekst Film of the week z ćwiczenia 1 str.82 (podręcznik) i wysłuchaj             

tekstu z nagrania. Następnie połącz opisy 1-4 z paragrafami A-D. 

● Słówka z tekstu: 

gravity - siła ciężkości; powaga 

director - reżyser 

scientific engineer - inżynier naukowy 

veteran astronaut - weteran astronauta 

destroy - zniszczyć 

http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


space shuttle - prom kosmiczny 

alone - sam/a/e 

desperately - desperacko 

return - wracać 

terrifying - przerażający 

one of my favourite - jeden/jedna z moich ulubionych 

excitement - podekscytowanie 

tension - napięcie  

recommend - polecić 

for me - jak dla mnie 

I think - uważam, że 

in my opinion - moim zdaniem 

                          Naucz się słówek na pamięć. 

Fizyka 

20.05.2020 

Temat: Powtórzenie wiadomości z sił w przyrodzie. 

Przeczytajcie podsumowanie ze stron 190 – 193. 

Wykonajcie test Sprawdź się ze stron 194 – 197 

21.05.2020 

Temat : Praca mechaniczna. 

1. Przykłady wykonywania pracy mechanicznej : 

holownik ciągnący barki z piaskiem po jeziorze – przykład 6.1 str. 200 ( holownik wykonuje 
pracę) 

woda spływająca z wyższego poziomu na niższy – przykład 6.2 ( pracę wykonuje siła 
ciężkości) 

rozpędzony zawodnik zatrzymuje się po chwili – przykład 6.3 ( pracę wykonuje siła tarcia) 

2. Praca mechaniczna jest wykonywana, gdy na ciało działa siła i ciało to ulega przesunięciu 
lub odkształceniu. 

3. Jeżeli : 

a) wartość działającej na ciało siły jest stała F = const. 



b) ciało przesuwa się po linii prostej i siła jest zwrócona w tę samą stronę , w którą ciało się 
porusza, 

to pracę mechaniczną obliczymy za pomocą wzoru: 

W = F * s 

( wyprowadź jednostkę pracy – strona 201) 

Jednostką pracy jest ………… 

4. Wykres zależności F(s) – dla F = const. 

( proszę przerysować wykres – str. 201 ) 

Zadanie 1 str. 203 

Zadanie 3 str. 203 

Zadanie 2 str. 203 (Proszę przeczytać przykład 6.5 str. 202 , wytłumaczone jest jak obliczyć 
siłę , po obliczeniu siły należy przekształcić wzór na pracę , aby otrzymać wzór na wysokość 
– czyli przemieszczenie) 

Zadania wykonujecie w zeszytach . 

Godzina wychowawcza 

TEMAT: MOTYWACJA DO SAMODZIELNEJ NAUKI W DOMU. 

Motywacja odgrywa bardzo ważną rolę w nauce. Przez motywację rozumie się najczęściej 
ogół bodźców zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, powodujących gotowość ucznia 
do uczenia się. Zastanów się, co Ciebie motywuje do nauki? 

Obejrzyj poniższy film 

https://www.youtube.com/watch?v=rz39Kz5zVF4 

W swojej pracy pamiętaj o następujących krokach: 

● zadbaj o inspirujący poranek, zrelaksuj się, zacznij pracę od drobnej aktywności to 
zmobilizuje Cię do nauki 
  

● sporządź plan pracy, zaplanuj zadania na konkretny dzień 
  

● wykorzystaj metodę małych kroków 
  

● przygotuj miejsce pracy, usuń z biurka zbędne rzeczy, które rozpraszają 
  

● kontroluj czas, skup się maksymalnie na pracy. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rz39Kz5zVF4


 

 

 

 


